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 : البحث ملخص

اواؤىا فكاتال اأيستلا ا لالن اتن جرا  لعسختلفا،  لعحيات  جولنا  فا  كبيا   تغيا ل  ما  جلبتا  مات بكا  تقنيات العرا االعسم ا ا إن    
لعبيئا،ا فا  تأثي ه يقتص اوع   اوسلوك  لالن تن نشتطا ف اأث  قد لعتقني، م توىا علىالعتطوافهذلا  العستض  ف  اؤيت  ع  تختلف
 فا  لعحتصا  فاتعتطوا  مرا اولعتفتعا  حوعنات ما  علفا ل العادليل  اكناتلإي كيفيا، فا  لعنظا  إعاتي  عتشاس  تراد  با  لعساتي  ولعراتع 
 عخصتئصا  وفهسا  مرا  لعستلقا  ترتما اط يقا، ما  سايغي  بادواه وهاذل  لعفا ل العادليل ا لظهاتا ط يقا، فا  سايثث العرا ا تقنيات 

اوإمكتنيات ايواايالسا،اإعاىالعبحا اوعاذع اههاد العتصاسي العادليل  عسليا، فا  مهسا، جولنا  تاأث  إعاىاسايثي اوبتعتتع   اولستيرتب 
اإعااىاولعتوصاا امرهااتالعتفتعاا اوكيفياا،اتقنياا،اكاا اومحااديل اأهاادل اتحقياا اافااىاوأهسيتهااتالعدليلياا،العف لغاات ايلياا العتقتعلياا،العتقنياات 
ا.لعسحيط،لعتفتعلي،ااالعبيئي،العظ و امعاالعوظيفىاايواهاتحقي اام اوتسكن اتثهل اولعتىالعسرتص اللعدليل العف ل ااصفت ااتحدهد

 :  وهما  رئيسينويتناول البحث محورين  
 

 األبعاد ثالثى العرض نظم : األول المحور

امم ا اعا اايال اما العماوي اعتعيا،العس ئيا،العبيئات ابسحتكات اعاتي العس تبطا،العستنوع،العسختلف،االعتطبيقت اام ااممسوع،اااويشس 
اتحقيا ااواعلس اتخدمي الع لحا،اتحقيا ا:العوظيفيا،العنتحيا،اما اتولف هساتاما االباداأستسي اش طي اهنتكالعتم ب،ااتل ااوعنمتحاا اايتص
اصاوا اتقادي اعيات العحاتال امرظا افا الألبراتيالعثلثاىالنطبات اعتوعيادا"لعس اتخدم،العتكنوعوجيات"العرا اانظات ايسيا اماتاوأه ا االعكفتء 
اوهوعبااتا ا"لألعاولنافصاا انظات "ا ا"لإليماتبىالألسااتقطت انظا "ا "االع البىالإلسااتقطت انظا "امثاا امختلفا،اأنظسا،اياال اما امم اس،

العانظ اوهاذهاا"لعتلقاتئىالعتم اي انظا "العسم اس، العصاوا اإساقتطااعنادالألعاولنابفصا ايقو اإنتقتعىااجهتزاايلي ااضوئي،اام شحت ااع 
الألقنرا،اما اطبقات ابإستخدل العصغي  العشتش،اسطحاعلىالعريني اعكلتتالعصواابي اتفص األنهتانهتئيت امم س،انظتال ااتتطل ااال

اوجهااتزالع اا ع،اعاتع (اإسااقتطا)اعا ااجهااتزابإساتخدل اشاايد انظاا اوها ا"لعضااوئىالعسمات العراا اانظا "اوا العبصاا ي،اولعردسات 
ا.لألبرتيااثلثىاعلتأثي العصحيح،اعل ؤي،اي سحاامستالعس قط، االعصوا ات ل  امعامت لم اوقتاافىااتت (اعتك ،اام آها)اعتكس
العتفتعلي،العر اااتقنيت :االعثتن العسحوا
العساتيىالعحيا اتسثيا اإعاىاويشاي ا"لعباتنوالمىالعر ا":االعسقدم افىاويأتىاذك هتالعبح اعلىااوج اامختتا اانستذجاام ااقتئس،ااويض 
اوهااىا"لعتفااتعلىالعسخ وطااىالعشااك اوحااد " العثلثاا العنسااوذجاأوا العفوتااوغ لف العتصااوي ا الع ساا افاا اسااولءا اولساار،اعاا ااب لوياا،
افااىاغي هااتاإسااتخدل اتسنااعالعتااىالعسشااتك اعلااىاولعتغلاا العصااوا اجااوي اتح ااي ابهااد اابااتنوالمىاعاا ااإسااقتطااعلااىالعقتئساا،العوحااد 
اماا اممسوعا،ابولسااط،اك ويا،انصافاشتشاا،اعلاىامم اس،اصااوا اإبا لزاياال اما ا"لعتفتعليا،العقباا،اوحاد "ا الع ؤيا،امماات اعاتي اتقاد 

احقيقا ابسقيات اتم ايست االعتقنيا،اهذهاتقد اوقداا"لعكهفانظت اتقني،"اا العس ئي،ابتعر واالعختص،العتحك ااوأيول ااوأنظس،االعب مميت 
العتاادلي اونسااتذجاأنسااتطاات اامي اط يقاا،اوترنااىاا"لعهلااوج ل اتقنياا،"ا ااوتخيلهاات العسرقااد العبيئاات اعتصااوااومتسياا  اجيااد اأيل ااوترتباا ا 

العليا ااجهاتز:ااهاىوااولعتمهيا ل العسرادل اما ابرا اويتطلا ا الألبراتياثلثيا،اصاوا اعلىاعنحص االعم  ااع االعسنركساالعضوئى
 .ولألعتبتال العسرتهي ام اممسوع،اتحكسهتاولعتىا اهلوج لفىافيل ا-العس ليتا-العضوءامم ئاا-العردست ا-
 

mailto:Ahmed21_2007@yahoo.com


9 
 

 PROBLEM  RESEARCH      البحث   مشكلة 

لآلناف اسبتقاوت تا اعل اتقدي اأعل اياج،ام العتقد العتكنوعوج ا اولعوصو األحدثالعتطبيقت اف ااالدول المتقدمةأصبحتا
هتطل اإعيهتالألم اإع ا" امصرومنهتا"االدول الناميةممت العر واالعتفتعلي،اوالاسيستاثلثي،الألبرتيا اوف امقتب اذع انمداأنا

 لغت العدليلي،ابسفتهي اوأسسامتغي  ا اإلستقبت اتل العتقنيت ابإجه تهتاالعتشكي العمذاىاوإعتي اصيتغ،العتصسي العدليلىاعلف
 .ومصتياهتالعختص،

 STUDY THE OF SIGNIFICANCE     البحث   أهمية 
اوه ااقسي، اأيضت ااتكوناالعس تخدم،االعوستئ اأناكستا اااقس ابشك اتكوناافيهتاتقت العت الألنشط،ابأناالع قسي،العبيئت اتتسي        

اامديل االعبح اط حاإعىاهتطل افألم اعذع افيهتاكسثث الع قس العبرداترتسداع العت العتقليدي،الألنشط،اع اجذايت ااتختلفابذع 
 ويواهاف ا:ات هسيأايثكداع ااعلسيت ا

 لعتبص ابأهسي،ايواالعتقني،اوتأثي هتاعلىالعتصسي العدليلىابصف،اعتم،. ▪
اأتتحتهتالعتقنيت العتفتعلي،اعلسصس اعس تعدت اعلىاتحدهدالألنظس،اولألستعي العسنتسب،.العتر  اعلىالعقدال اولإلمكتنت العتىا ▪

 OBJECTIES RESEARCH        البحث   أهداف 

سي،اللعراهتوأهسيتهتافىاتحقي اأهدلفالعدليلي،اههد العبح اإعىايالس،ايوااوإمكتنيت العتقنيت العتقتعلي،ايلي العف لغت ا   
العدليل ولعثقتفي،اولعت فيهي،ام ايل امر ف،اأستعي اومحديل اك اتقني،اوكيفي،العتفتع امرهتاولعتوص اإعىاتحدهداصفت العف ل ا

ائي،العسحيط،اويكوناذع ام ايل ا:م اتحقي ايواهالعوظيفىامعالعظ و العبيلعسرتص اولعتىاتثهل اوتسكن ا
 مرهت.ا لعتصسيسى لعفك  ترتم  عل  لعتقني، وتأثي ا لعتصسيسي، لعرسلي، يالس، ▪
 لعتصسي العدليلى. تطوي  ف  منهت لالستفتي  وكيفي، لعتقنيت العتفتعلي، يالس، أهسي، عل  لعتأكيد ▪
لعتر ااعنستذجاأجنبي،امتطوا افىاهذلالعسمت  اوعس ايالست اتصسيسي،اتهد اإعىاتقدي العحلو اولعسرتعمت العتفتعلي،ا ▪

العسرتص .علنهواابرسلي،العتصسي العدليلىا
 Dimensional-Three Display Systems   األبعاد   ثالثى   العرض   نظم    والً: أ

ممسوع،ام العتطبيقت العسختلف،العستنوع،العس تبط،اعتي ابسحتكت ااس ا"اوتش3D Display Systemsنظ العر ااثلثىالألبرتي"ا
لعبيئت العس ئي،اعتعي،العموي اضس اسيتقافىالعسقت الألو العتمتا العبص ي،ام ايل اع اامم  ايتص اوعنمتحاتل العتم ب،اا

ا1م العنتحي،العوظيفي،:ااهنتكاش طي اأستسي االبدام اتولف هست
 أواًل: تحقيق الراحة للمستخدمين

 ضستنالع لح،العم دي،اعلس تخد افىاحتعتىالعوقو اولعملو . ▪
تحقي الع لح،العبص ي،ابسختلفاجولنبهت علىاسبي العسثت ا:اتحقي الع ؤي،العسثتعي،ام ايل اضبطازوليتالعسشتهد ا اا ▪

ضستنالع ؤي،العصحيح،اعسشتهدالعر االعسم  اكتمل ابتألضتف،اإعىاوضوحالعس تفت ابي العري اوشتشت العر اامعا
 ونقتءالعصوا .ا

لع لح،الع سعي،ا اتوفي العسرتعمت العصوتي،اعضستنالعصو العميداوعد العتشويشابوجوياضوضتءاأواحدوثاصدىاا ▪
 صوتى.ا

 ثانيًا: تحقيق الكفاءة 
 ويعتمد على عاملين : فالكفاء من الشروط األساسية لنجاح العرض ثالثى األبعاد 

العتكنوعوجىا اومتايط حام اتقد اتقنيت العر ااوأنظستهتالعسختلف،.لعتطواا -1
  كفتء العسهند اولعتصسي العميد.ا -2

 
1  Gerold Wesche, Maxim Foursa and Manfred Bogen , (2012 ) "Intelligent Analysis and Information Systems (IAIS)", 

Fraunhofer Institute Germany. 
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أحمت العشتش،العسختلف،ا اا تختلفاممتال العتطبي العت ات تخد ابتعفر اعلتفتع ا اوبتعتتعىاتختلفامتطلبت انظت العر ا 
أنظس،اتشويشاووضوحاونقتءالعصوا ا اوتقنيت العر ااثلثي،الألبرتيالعسوجوي اوعلىاسبي العسثت ا ابيئ،اع ااعسمسوعت ا

ولعنتيم،اه اعدياا م الألشختصايحتتجاإعىاتلبي،امطتع امختلف،اف امقتب ابيئ،اتدايبي،اتفتعلي،امصسس،اع ينتايوامري ا 
علىانفسالعسبدأ:ازوجام اأجه  العر ااإلسقتطاصوا اا كونت انظت العر االعستتح،العت ات تندافقطاكبي ان بيت ام ام

 العسكونت العتتعي،اا(Projection of astereo image pair on to a large screen) ا ااامم س،اعلىاشتش،اكبي ا
ا:ه امشت ك،ابي امرظ اأنظس،العر االعقتئ اعلىالإلسقتطاثلثىالألبرتي

 لعب مميت .ا علتحك الع ئي ىامعالألجه  العسرين،اولع سومت اكسبيوت اجهتز .1
 أنظس،الإلسقتطاولعردست العرتك ،.ا .2
 مث الع سعاولعش .ا أجه  الإلي لجالإلضتفي،  .3
 أنظس،اتتبع.ا .4
 أجه  العتفتع . .5

الحاالت ليتم تقديم صورة في معظم  وأهم ما يميز نظام العرض هو التكنولوجيا المستخدمة لتوليد انطباع الثالثى األبعاد
 :مجسمة ، وأن المستخدم يدرك النموذج المجسم الظاهري من خالل أنظمة مختلفة وأكثر األنظمة شيوعًا هي

 Passive Stereo Systemsنظم اإلستقطاب السلبى                  -1

 

االستخدل انظت الإلستقطت الع لبىالألكث اشيوعت اعلر االعسم  ام ايل اتريي ازوجام اأجه  
لعصوا ام اع ااإلسقتطالعصوا العسم س، اأىاهت الألسقتطاابط يق،امنفصل،اعك اعي ا افتقد ا

يل الإلستقطت العرسويىاعلىالعري العي  ىاولعري العيسنىا اوي تخد العنظتال العسم س،اعلحصو ا
علىاتأثي العثلثىالألبرتياأواأستخدل العبدلئ الألي ىام ام شحت اوعدست العتم ي العتلقتئىايوناا

ا.ا1ع ذوهنتكاعديام العط قاعيسك اتحقي االعحتج،اإعىاإاتدلءالعنظتال  

   

 Systems Active Stereoنظم األستقطاب اإليجابى                     -   2  
ع ااابولسط،اإستخدل اجهتزاعلىالعري العيسنىاولعي  ىاف ات ل  اواترتق اس يعاإسقتطالعصواويت ام ايل اهذلالعنظت ا

أاتدلءاأيضت العنظتال ااكستايم  اإيمتجهتاف العبيئ،العطبيعي،اهت ا)إسقتط(اولحدافقطا اوعلحصو اعلىابيئ،العتأثي العسم  ا
أواإستخدل العس شحت اولعردست العتىاسيت اتنتوعهتاالحقت ا اوهنتكاعديام ام توئالعنظ العفتعل،العنتتم،ام اإستخدل العسم س،ا

العنحوالعتتع :هذلالعنظت ا اأهسهتاعلىا
لعبطتقت العت اتدع الإلسقتطاومختزنالعتم ي العسلح ابهتاعتي امتاتكونامكلف،اعكسالعبطتقت العقتيا احتعيت اعلىالعر اا -

 .لعغي امم  اف الع ر ا/الأليلءا
 .التصلحاهذهالعنظ ااأناتكونامحسوع،اأواإعىام تويت اسطو اعتعي، -

ا

 
1 http://www.Projectorarrangementoptionsforpassivestereo.html 

 انحراف المسار الضوئى الساقط على الصورة  لمنعيوضح إستخدام عدسة التحول لزوج من أجهزة األسقاط ،  (1شكل )

 Systems  "Activeاإليجابى ) إستخدام جهاز إسقاط واحد فقط ( ، "نظم اإلستقطاب (، 2شكل ) 
Stereo   " 
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 The Infitec (color separation) system  نظام فصل األلوان      -3

نح لفت افىالألعولناوتكوناملحوظ،اإنظ ل اإليتل العطو العسوج ااعألعولناعكلتتالعريني  افرنداإسقتطالعصوا العسم س،اهتولجدا
إنتقتعىاتقو ابفص الألعولناااعبتا اع ام شحت اضوئي،ايلي اجهتزا (color separation)علس تخد ا افتقني،افص الألعولنا
 1  بأطول اموجي،امختلف،امكسل،اعكلتتالعريني ا)العري العيسنىاولعري العي  ى(.عنداإسقتطالعصوا العسم س،ا

 

 

 

ا

ا

 Auto stereoscopic Systems                      نظم التجسيم التلقائى  -4

علىاسطحالعشتش،ابإستخدل اطبقت ام ا نهتئيت ا األنهتاتفص ابي العصوااعكلتتالعريني هذهالعنظ االاتتطل انظتال امم س،ا
زوليتامختلف،اوبتعتتع ايسك اعلس تخد اإيالكالعتأثي ا لألقنر،اولعردست العبص ي،اوعك اهذلاي ب ااؤي،امختلف،اعندالعنظ اإعيهتام 

وبر العر واام اهذلالعنو اهدع اعد ازولي،اا )لعصوا امرتك ،(ا لع لوي،العسقتبل،اأىااؤي،ا لعثلثىالألبرتياعندالعر اام ا
 2مختلف،احتعيت  اولعت ات سحاعلسشتهده اعل ؤي،العستردي اأوامر ف،اتأثي العثلثىالألبرتيام ازوليتامختلف،.ااااا

 

 

 

 

 

 

 

 

ا
ا
 Systems Quasi-Holographic Display       نظم العرض شبه الهلوجرام  -

 

 لعسبتك ام انظت العر اوهىانظ اتتكونام اوحدل ابص ي،ا امث اأجه  العر ااولعس ليتاولعشتش،العثلثي،الألبرتي اوهذلالعنو اا
ردياغي امحدويام اويتيحابا ا  صحيحام ايونالستخدل اوستئ العس تعد امث العنظتال ثلثىالألبرتيا قتيااعلىاتوعيداتأثي 

وصفالعسبدأا لعسخت عي اعهذهالعتكنوعوجيتوا  لعسشتهده اي تطيعالعسش اأمت العشتش،اواؤي،الألشيتءاثلثي،الألبرتيابتعري العسم ي 
يعرض بحجم   )كإطار رقمى من خالل أشياء أفتراضية يمكن اعتبارها والنظر إليها كأشياء حقيقية من خالل إطارلألستس ا

 3  ا.امناسب لدعم التفاعل (

 

 
1 http://www.infitec.net 
2 http://www.AutostereoscopicSystems.org 
3 http://www.quasiholographic.html 

Red 629nm, Green 532nm, Blue446nm (: LEFT EYE)العين اليسرى    •

 Red 615nm, Green 518nm, Blue432nm(:RIGHT EYE)  العين اليمنى •

يوضح إسقاط  (، 3شكل ) 
صورة مجسمة دون إستخدام  

 تقنية فصل األلوان 

 " " Auto stereoscopic Systems"      المثلى للرؤية بإستخدام نظم عرض التجسيم التلقائى يوضح المسافة (، 4شكل ) 

 صورة معاكسة 

 

    

 صورة مخلوطة

 

 

 صورة صحيحة
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 Light-Field Display Systems     نظم العرض المجال الضوئى  -6
وه انظ اشيد ابإستخدل اجهتزاع اا)إسقتط(اعتع الع  ع،اوجهتزاعتكسا)م آهاعتك ،(اتت افىاوقتامت لم امعات ل  ا

أستخدل اجهتزاتتبعا/ام لق ااا اويسك اْ اا360لعصوا العس قط، امستاي سحاعل ؤي،العصحيح،اعلتأثي اثلثىالألبرتياحتىازوليتا
لألشيتءاا عر االعصواالعصحيح،اعألاتفتعت العسختلف،ا اوعك اهذهاعي تامنتسب،اعر ااهذلالعنو ام العتفتع العسبتش امع

 .لعدواي،اعلر ا لعظته ي،ا اوذع ابب تط،األناموقرهتاهت لم امعالألج لءالعسيكتنيكي،

 

 

 

 

 

 

 

 وحدة العرض بالمجال الضوئى         زاوية الرؤية من جهة اليسار                 اليمينالرؤية من جهة                                                

 ( المراقبة الرأسية 2بإستخدام كاميرا)                  ْ   360حتى زوايا                   ( المراقبة األفقية1إستخدام كاميرا )           

 

 Field Display Systems-Light   "1، نظم العرض المجال الضوئى  "(   6شكل )                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهاز إسقاط 

 عالى السرعة 

 

 

 

 مرآة األنشقاق

 

 

 

 حرك لتوليدم

 الصورة

 قى وقت متزامن

 

 
1 Rendering for an Interactive 360  ْ  - Light Field Display , http://www.3Ddisplayimmersive-interaction.org 

 ,Spinning mirror"الضوئى  يوضح مرآة األنشقاق   نظم العرض المجال ( 8شكل )   
Light-Field Display Systems" ا

 2كاميرا 

 -(ج )  -(ب )  -(أ ) 

 1كاميرا 

لقطات  (، 5شكل ) 
 العرض الثالثى تظهر

األبعاد بنظم العرض  
 شبه الهلوجرام 

 " Auto stereoscopic 
Systems" " 

، لقطة متتالية فى  x 60   =440 , 1 24( توليد   7شكل ) 
نظم العرض     -الثانية الواحدة بفعل جهاز إسقاط عالى السرعة 

 " Light-Field Display Systemsالمجال الضوئى " 
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ا

 
ا

العتفتعلي،اثتنيت ا:اتقنيت العر اا
 A Panoramic Display                      العرض البانــورامى    -1

-3Dلألبرتيا) ثلثي، لعنسذج، ممتال اف  لعس تعد  لعحتس  وب لمج لعتقنيت  م  لعردهد عل  لعر االعبتنوالمىا تقنيت  ترتسد
Modelingتم يد امش و  عس  يطول  وتنق   لعنستذج يلي  لعح ك، وب مم،العصوتيت  وب لمج لعصوا مرتعم، (اوب لمج 

ا1عستي اعلسي،اإعىالعخطول العتتعي،:اااااااااااااااااااااااااااااااتفتعل  لألبرتي ثلث 
ا2هنتكامنهمي ام الألستعي العستبر،اإلسقتطالعر االعتفتعلىاعلىاأنول العوحدل العبتنوالمي،العسختلف،:ااا

 Cameras Image panoramicكاميرات العرض البانورامى  -1
فيت ات كي العصوا العسم س،اعليهتاع اط ي اإسقتطالعسمت العضوئىالعصتياام اكتمي ل اعتعي،العدق،اعلىاشتشت العر اا

دالعسمت العضوئىاعلكتمي ل العسرين،افىالعسوقعا اوعناويتوقفاحم اشتش،العر االعس تخدم،اح  امدىام تح،اأنتشتا
 اا(Satellite Receiver)لستخدل امنهجاكتمي ل العر االعسم س،ايضت اإعىالألنظس،العستبر،اجهتزاإستقبت اقس اصنتعىاا

(اواتدي العصوا اإعىااImage Control Deviceومهتم الستقبت العصوا اوإاستعهتااإعىاجهتزالعتحك افىالعصوا العبتنوالمي،ا)
ممسوع،ام الألييتال العبيتني،العسب مم،اإلج لءل العتردهل العسطلوب،ا اوتنتهىابإستقبت امصداالعب اوهوالعفيدهواولعذىابدواها

 اوسيت اتنتو ابر ام العنستذجالعسختلف،اعتوضيحاكيفي،العر اابإستخد اه س العصوا العسمه  اإعىاأجه  الإلسقتطالعس تخدم،
امي ل .لعكت
 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 
1 A system for real-time panorama generation and display in -immersive applications , http://ieeexplore.ieee.org 
2 Gurunandan Krishnan,(2012)" Systems And Methods For Panoramic Imaging", United States Patent   Documents 

جهاز إسقاط عالى السرعة

المرآه الدوارة

مستوى أرتفاع الرؤية 

إنعكاس المرآة 

مسافات الرؤية 

من خالل أدخال الصورة إلى   ( ، Image Control Deviceمخطط  يوضح عملية التحكم فى الصورة البانورامية  )   (12شكل ) 
 مجموعة من األدخاالت البيانية المبرمجة إلجراءات التعديالت المطلوبة 

 (  11شكل )         (                          10شكل )                     
 مسقط جانبى ، وحدة العرض بالمجال الضوئى                مسقط أفقى ، وحدة العرض الرئيسية        
 "   Light-Field Main Display     " "Light-Field Displayبالمجال الضوئى "   
 

 

 (  9شكل ) 
    منظور لتوضيح وحدة  
 العرض بالمجال الضوئى 
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا

ا

 

 

 
  panoramicProjectors Imageأجهزة األسقاط )بروجيكتور( العرض البانورامى 

وهذلاهوالألكث اشيوعت اعندالستخدل العر االعبتنوالمىالعتفتعلىا اوذع األن اأق افىالعتكلف،ابتعسقتان،ابتكلف،العكتمي ل اعتعي،اا
لعدق،اولعتىاتتطل امولصفت ايتص ابتألضتف،اإعىامتاتتطلب ام اأجه  اإضتفي،اولعتىاسب اذك هتا اويت ات كي العصوا اا

 لألبرتي اويت اا ثلثى مم   إح ت  يرطى فتن (ا ااprojectorsم اأجه  العر اا)االعسم س،اع اط ي العر االعستدلي 
 
 
 
 
 

 نظم )كاميرات( العرض البانورامى الخارجى   ( ، مسقط أفقى " إسقاط صورة مجسمة" 14شكل ) 

(أ ) كاميرا 

(و ) كاميرا 

(ج ) كاميرا 

(ه ) كاميرا 

(د ) كاميرا 

(ب ) كاميرا 

(أ ) شاشة  

(ب ) شاشة 

(ج ) شاشة 

(د ) شاشة 

(ه ) شاشة 

(و ) شاشة 

(ى ) شاشة 

(ى ) كاميرا 

(م ) كاميرا 

(م ) شاشة 

حلقة دائرية لتنظيم 

كاميرات العرض البانورامى الداخلى

حلقة دائرية لتنظيم 

كاميرات العرض

 البانورامى الداخلى
جهاز استقبال 

القمر الصناعى

جهاز تحكم 

الصورة البانورامية

نقل/جهاز تحكم

 الفيديو

اشارة العرض 

 البانورامى لإلستقبال 

نقل اشارة اإلستقبال

نقل اشارة اإلستقبال

نقل اشارة اإلستقبال

جهاز استقبال 

القمر الصناعى

جهاز تحكم 

الصورة البانورامية

نقل/جهاز تحكم

 الفيديو

اشارة العرض 

 البانورامى لإلستقبال 

نقل اشارة اإلستقبال

(أ ) شاشة  

(ب ) شاشة 

(د ) شاشة 

(ه ) شاشة 

(و ) شاشة 

(ى ) شاشة 

(م ) شاشة 

(ج ) شاشة 

كاميرات العرض البانورامى الخارجى 

كاميرات العرض البانورامى الخارجى 

كاميرات العرض البانورامى الخارجى 

كاميرات العرض البانورامى الخارجى 

حلقة دائرية لتنظيم 

كاميرات العرض

 البانورامى الخارجى

نقل اشارة اإلستقبال

حلقة دائرية لتنظيم كاميرات

العرض البانورامى الخارجى

حلقة دائرية لتنظيم كاميرات

العرض البانورامى الخارجى

(أ ) بروجيكتور /جهازإسقاط

(و ) بروجيكتور

(ج ) بروجيكتور 

(ه ) بروجيكتور

(د ) بروجيكتور

(ب ) بروجيكتور 

(ى ) بروجيكتور

(م ) بروجيكتور 

دعامة دائرية

حلقة دائرية لتنظيم 

أجهزة األسقاط ونقل اشارات 

بث العرض الداخلى

 

نقل/جهاز تحكم

 الفيديو

اشارة العرض 

 البانورامى لإلستقبال 

نقل اشارة اإلستقبال

السطح الداخلى 

العرض البانورامى

 جزء من السطح الداخلى 

للعرض البانورامى
السطح الداخلى 

العرض البانورامى

دعامة دائرية

شاشة داخليةشاشة داخلية

شاشة خارجية
شاشة خارجية

السطح الداخلى 

العرض البانورامى

(أ ) بروجيكتور 

(ب ) بروجيكتور 

(ج ) بروجيكتور 

(د ) بروجيكتور

(ه ) بروجيكتور

(و ) بروجيكتور

(ى ) بروجيكتور

(م ) بروجيكتور 

شاشة داخليةشاشة داخلية

شاشة خارجيةشاشة خارجية

دعامة دائرية

السطح الخارجى 

العرض البانورامى

نقل/جهاز تحكم

 الفيديو

اشارة العرض 

 البانورامى لإلستقبال 

نقل اشارة اإلستقبال

 جزء من السطح االخارجى 

للعرض البانورامى

دعامة دائرية

السطح الخارجى 

العرض البانورامى

السطح الخارجى 

العرض البانورامى

دعامة دائرية

دعامة دائرية

حلقة دائرية لتنظيم 

أجهزة األسقاط ونقل اشارات 

بث العرض الخارجى

 

العرض البانورامى

حلقة دائرية لتنظيم 

أجهزة األسقاط ونقل إشارات 

بث العرض الداخلى

جزء من السطح الداخلى

للعرض البانورامى

 مسقط أفقى " إسقاط صورة مجسمة على شاشة مستطيلة مسطحة"  نظم) كاميرات( العرض البانورامى  (13شكل ) 

" إسقاط صورة  مسقط أفقي( ، 15شكل )  
نظم أجهزة اإلسقاط )بروجيكتور(  مجسمة"

 العرض البانورامى الداخلى 
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لستخدل اإطتاامردنىاعتنظي اصفو اوحدل العب وجيكتواويشك الألطتااطبقت اعشك اونو اوحد العر االعبتنوالمي،اسولءام تطيل،اا
وسيت اتنتو ابر ام اأوايلئ ي،ا...إعخا اويتوقفاطوع اأوام تحت اطبقت اعردياوحدل العب وجيكتواالعس تخدم،ايلي العر ا ا

ار ااوحدل العب وجيكتوا.العنستذجالعسختلف،اعتوضيحاكيفي،الع
1 "Display system for exhibiting panoramic imagery and multimedia content featuring a circularity 

of action" http://www.patent.ipexl.com/US.html 
 

 The I-Cone display  نظام عرض وحدة الشكل المخروطى التفاعلى   -2
system 

هىالعوحد العقتئس،اعلىاإسقتطاع اابتنوالمىاابهد اتح ي اجوي العصوا اا
منحني،اولعتىااولعتغل اعلىالعسشتك العتىاتسنعالستخدل اغي هتام اع ااشتش،ا

ا افىاحي اذع ات تطيعاوحد العر اااا ا170تقد اعتي اممت الع ؤي،اأق ام اا

اولعتىاا ا360اإعىااا ا270لعبتنوالمي،امخ وطي،العشك افىاتوفي اممت ااؤي،ام ا
ا1.ترتي اأنظس،العكهفا امستاه يدام اعس الألح ت ابتعتفتع العغتم 

 Cyber Dome                    وحدة القبة التفاعلية             -3
 

وفيهتاهتحق العشرواابتعتفتع اأواوه الإلنغست ام ايل اإب لزاصوا امم س،اا
بولسط،اممسوع،ام العب مميت اوأنظس،العر ااوأيول ااعلىاشتش،انصفاك وي،ا

لعتحك العختص،ابتعر واالعس ئي، اوهنتكامرتهي اقيتسي،اولشت لطت اعتم،اعنمتحاا
اوحد العقب،العتفتعلي،اوهىا:ا

 2تولف الألنظس،العقتئس،امعالعغ االعسطلو .اااااااااا -
 ع االعحم العطبيرى.ا -
 لعموي العرتعي،اويق،العصوا . -
 لعتفتع امعاأنول اكثي  ام العتطبيقت .اتحقي ا -

 ( Cyber Domeتصنيف القبة التفاعلية )    -أ 
اوهنتكانوعتنام العر ااعلىالعقب،العتفتعلي،اوهستا:

تغطىاأجه  الألسقتطا)اوحدل العب وجيكتوا(اا وبهتا: القبة الصغيرة -1
العسرين،ايلي العر اام تح،اشتش،العقب،اكتمل،.

وبهتاهت اتري اك اجهتزاإسقتطا)اوحد اب وجيكتوا(اج ءااا: القبة الكبيرة -2
م ام تح،االعر االعكلىاعشتش،العقب،العتفتعلي، احي اهنتجالعر اا)اا

العصوا العسم س،(ام ايل اتتدلج اممسوع،ام اأجه  الألسقتط.ا
 ( Cyber Dome مكونات القبة التفاعلية)    -ب
اشتش،انصفاك وي،اعر االعصوا العسم س،.اا-1
اأجه  اإسقتطا)اوحدل اب وجيكتوا(.اا-2
اجهتزاكسبيوت اعلتحك العس ك ى.اا-3
اجهتزي ام العكسبيوت األاست العصوا اعوحدل العب وجيكتوا.ا-4
اتقني،اتوعيداصوا اغي امشوه،اعلىاشتش،امنحني،اك وي،ااا-5

 )تقني،اتصحيحالعتشوي (.ا
 

1 http://www.icone_pc_clustered.org 
2 Shibano N, Hareesh P.V, Hoshino H, Kawamura R, "CyberDome: PC Clustered Hemi Spherical Immersive Projection 

Display", Cyberspace R&DGroup Matsushita Electric Works,Tokyo (JAPAN), 

http://www.cyberdome_pc_clustered.org 

تجهيزات أنظمة عرض وحدة   (17شكل ) 
-The I ))  الشكل المخروطى التفاعلى

Cone display systemا) 
ا

 

 – أنظمة عرض الصورة المجسمة (18شكل ) 
 (Cyber Dome)  التفاعلية القبة مكونات 

 

 

 وحدة العرض التفاعلية المخروطية     (16شكل )  

 (Cone-The I  ) 

http://www.patent.ipexl.com/US.html
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 Design Considerations of Cyber Domeاعتبارات تصميم القبة التفاعلية   -ج
 Distortion Correction Techniqueتقنية تصحيح التشويه   -1

الع طحالعنصفاك وىاوهست:اوهنتكاسببتناهنتجاعنه اتشوي العصوا العسم س،اعلىا
امعالجة التشويه الناتج عن السطح النصف كروى   -أ

 وتتم المعالجة بواسطة تصحيح تشويه الصورة المجسمة الطبيعية قبل العرض من خالل عدة خطوات كاألتى : 
 

   

   

 

ا
 تشوية ناتج عن وضع البرجيكتور الخطأ  -ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 Blending Image Techniqueتقنية دمج الصورة   -2

اابإستخدل العصواايمجااتقني،االستخدل اهت اعذع ا الألي ىاامعاصوا اك احول اتتدلي اوهى
ااتتدلي اأىاعتلفىا اعهتالعتتبر،العختص،العب مميت 

ااغي اواؤي،العر ااصوا اتشوي اع اي ف اقد
ا.اسليس،

ا
 نظم التفاعل بين المستخدم وشاشة العرض  -3

 Trackي تخد اأشكت امختلف،ام اأجه  العتفتع ايطل اعليهتا"اا
Ballعلتفتع ابي العس تخد اولعقب،العتفتعلي،العكبي  ا اأواجهتزاا"ا

Sticks"اا"Joyعلتفتع ابي العس تخد اولعقب،العتفتعلي،العصغي  اا

.             1 

 

 

 

 
 1 http://www.cyberdome_pc_clustered.org  

ظهور ظل على العرض ، تشوية ناتج عن الوضع     (20شكل ) 
 العمودي للبرجيكتور الخطأ        

الساقطة ، تشوية  انحراف الصــورة  (19شكل ) 
 ناتج عن وضع البرجيكتور الخطأ 

 

إدخالها على 
 السطح 

االنصف كروى                                  
ا

                    مستطيلة مجسمة صورة 
االنصف كروى                                  طبيعية الشكل
ا
 

                    مستطيلة مجسمة صورة
االنصف كروى                                  طبيعية الشكل
ا
 

      التشويه تصحيح خاصية
  (Distortion Correction Function) 

 

                                                                             مشوهة صورة

تقنية دمج الصورة   ( 21شكل ) 
""Blending Image Technique 

جهاز  القبة الكبيرة /  -"Track Ball"جهاز  ( ، 22شكل ) 
"Joy Sticks "-  القبة الصغيرة 

http://www.cyberdome_pc_clustered.org/
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 Cave System Technique                     تقنية نظام الكهف  -4

 كتم  يكونا أن يسك  وبإنغست امقنع بخدل  لعس تخد  تمه  لعتقنيت العتفتعلي،الإلنغستسي،ا ا أه  م  حتعيت اترتب ابيئ،العكهفا
 عتصواا ومتسي   جيد  أيل ا وترتب  بسقيت احقيق ا  تم يست ا لعتقني، هذه تقد   لعحتسو ا بإستخدل  متوعد عتع  ف  لألبرتي ثلث 
 ف  عتي  وينشئ لعدق، عتع  لعصوت ا لعوسطا يضت اإعي  أن يسك ا بص  ا وسطا يسث  لعكهف ونظت   وتخيلهت لعسرقد  لعبيئت 
 لعسشتهد هتح ك وعندمت   ولالاضي، لعمدالن على لألشكت العسم س، إسقتطا هت  حي  شخص  م  كث أوي تخدم ا ولحد  غ ف،
 تحدهثهت هت ا علوسطا لعسم س، لعسنتظ   لعصحيح، لإلسقتطت  فإنا العستطوا  لعكهف أنظس،  فلعر اا منطق، نطتقا يلي 

 ثلثي،ا صوا  لعسم س، لإلسقتطت  تخل ا وعذل  ب  وتحيطا لعسشتهد مع تتح كالعصوا بحي  عتعي، يق، ذو آع  حتسو  بولسط،
 على نسطا إسقتطا يسك  لعسثت ا  سبي  على اوالإلسقتطا عسلي، فيهتا هت  لعت  و لعغ ف،اويتاجهت يلي  يلئ  حضوا ذل  لالبرتي
تظه ا ويسك اأن  لإلسقتطا غ ف، حدوي يتاج إعى تستدا متصل، أاضي،ا لعسشتهد ه ىا بحي  ولعمدالنالألاا على بلطت  شك 

ا1اااااااااابتعفر .ااا موجوي  كتنت عو كست ولعسقتعد لعسنتضد مث  لألبرتياثلثي،لألج ت ا
 تصنيف نظم الكهف   -أ
 

ويتم تصنيف نظم الكهف طبقًا لعدد الشاشات ونوع األجهزة المستخدمة داخل  
 الغرفة كاألتى: 

 " نظم الكهف البسيط "   -1
تردام اأب طانظ العكهفا اوهىاعبتا اع افضتءامكونام اشتشتي اع ااوتكونا
هتتي العشتشتي اإمتاعلىالعمدلاناأواجدلاوأاضي،العغ ف،ا احي اير االعسشتهدا

أجه  اإسقتطا)ب وجيكتوا(اا4لعحتع،اامكسل،اعبرضه اعبر ا اوي تخد افىاهذها
أجه  اإسقتطافىاحتع،اا8فىاحتع،الألسقتطابنظت الألستقطت الأليمتبىاوعديا

نظت الألستقطت الع لبىا اويفض اتصنيعاهيك اغ ف،العكهفابسقتطعام اا
 .لألعومنيو ات ك امرت اب لوي،اقتئس،

ا" نظم الكهف المركب "   - 2
لمتانظ العر االعستردي ايلي اتقني،العكهفا)العس ك ا(ا اقداتت  ابتعترقيداوكث  اا
لألجه  العس تخدم،اعرسلي،اإسقتطالعصوا العسم س،ايلي العكهفالعتفتعلىا افقدا

جهتزاإسقتطايلي العغ ف،ا اوغتعبت امتاتكونانظ الإلستقطت ااا16تص اإعىاوجويا
لع لبىاهىالعقتئس،اعلىاتنفيذالعكهفالعس ك اأوالعسرقدا اأوايسك الألستغنتءاع ا
إستخدل اتل العنظ اابإستخدل اأجه  اإسقتطا)ب وجيكتوا(اييميتت اوهىابدواهتاتقل ا

سلكاولعصيتن،ا ام اعديالألجه  العس تخدم،اوتختص اكثي ام العسردل اولأل
 2 .وعك انتيال امتات تخد انظ ل اعتكلفتهتالعبتهظ،

Star Cave" "(2014)  والية كاليفورنيا  -جامعة سان ديجو 

 
1 J.AfKlercker, (2010)"CAVE–Interface in CAAD- Education", in proceedings of TheFourth Conference on Computer 

Aided Architectural Design Research in Asia ,Shanghai - china  
2 https://www.CAVE-ImmersiveDisplay.html 

الهيكل من  أيزومترى لتوضيح   (23شكل ) 
ومكونات نظام كهف البسيط  مادة االلومنيوم

 (المكون من شاشتين ) جدار وأرضية

لتوضيح  هيكل نظام  ايزومترى    (24شكل ) 
كهف المركب ، وإسقاط الصورة المجسمة 
 بأجهزة إسقاط ديجيتال مع المرأة العاكسة 
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ا
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1 https://www.UCSanDiegoworkshop/stereoscopic.html    
2 https://www.UCSanDiegoworkshop/stereoscopic.html    

مسقط أفقي    (25شكل ) 
و أمامي لنموذج تنفيذى 
لكهف مركب ، أجهزة  

إسقاط ديجيتال مع مرآة  
 عاكسة 
 

 "Cave Star"،)مسقط أمامى  ٢٨شكل )                 ،)مسقط جانبى ٢٧شكل )         " "Star Caveمسقط أفقى ، ( ، 26شكل )  

        والیة كالیفورنیا -جامعة سان دیجو"             والیة كالیفورنیا -جامعة سان دیجو                 والية كاليفورنيا  -جامعة سان ديجو 

  7 من أكثر وعمق م 5.3  من اكثر أرتفاعه يبلغ الذى ،  األلومنيوم من قواطع من المكون  للكهف الخارجى الهيكل( ، 29شكل ) 
 األبعاد  ثالتية الصورة إلنتاج وحدة  35  وعددها ،( البروجيكتور وحدات)  اإلسقاط أجهزة أمتار،

ا

 كاليفورنيا  والية -  ديجو  سان  جامعة ،(  Star Cave)  داخل والباحثين  الطالب من لمجموعة متنوعة داخلية لقطات( ، 30شكل ) 
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 Hologram Technologyتقنية الهلوجرام                       -5
ترنىاكلس،اهلوج لفىاط يق،ات مي اأنستطاونستذجالعتدلي العضوئىالعسنركساع العم  ا
عنحص اعلىاصوا اثلثي،الألبرتيا اوي سىالعفيل العذىايحتوىاعلىاأنستطاونستذجاتدلي ا

لعضوءابتعهلوج ل ا اوترتسدافك  العحصو اعلىالعهلوج ل اعلىاتق ي اشرت العلي اإعىا
سىالعشرت العس جرىاويت اتوجيه اعلىالعفيل امبتش  اولعشرت اشرتعي امنفصلي الحدهستاي 

لعثتنىاهت اتوجيه اعلىالعم  العس لياتصوي ها اويطل اعلي الس اشرت العسرلومت اأواشرت اا
لعم  ا اويت ات مي العتدلي ابي اشرتعي اعلىالعفيل اولعتىاتحس ايصتئصالعم  العذىاا

 1 ايتص،اح تس،اعضوءالعلي ا.ات اتصوي ها اوبتعطبعالعفيل العسصنو ام امتي

ا
 تطبيقات الهلوجرام إلنتاج صورة مجسمة ثالثية األبعاد

 

قااداهباادواعلاابر اإنالسااتخدل العهلااوج ل اإلنتااتجاصااوا ا
أوالعخيااات امم اااس،اثلثيااا،الألبراااتياهاااواناااو امااا العفااا ا

لعرلسااااى اوعكاااا العهلااااوج ل اعاااا اتطبيقاااات اكثياااا  اوتت لهاااادا
بإساااااتس لاافااااااىالعمتنااااا العرلسى فرلااااااىاسااااابي العسثاااااات ا
اي تخد العبتحثي العهلوج ل اعدالس،الألج ت افىالألبراتي
لعثلث،ا اكستاأن ابتإلمكتنالستخدل العهلوج ل العصاوتىا
اإلعتي ابنتءالألمولجالعصوتي،العثلث،افىاثلثاأبراتيا 

كساااااااتاإناذلكااااااا  العكسبياااااااوت العهلوج لميااااااا،اترتبااااااا اذلكااااااا  ا

لعس اااتقب احيااا اترتساااداعلاااىاتخااا ي العبيتنااات ا
ولعسرلومت افىالألبرتيالعثلث،امستاهتايحاسار،ا
تخاا ي اكبياا  افااىاحياا اأصااغ ابكثياا امسااتاهااوا

عاااااا ايكتاااااافالعرلسااااااتءافقااااااطاوامتاااااادلو احتعياااااات ا ا
بسشااتهد اصااوا اهلوج لمياا،اعلااىالعهااولءاوعكاا ا

إنتاااتجاج ااا اهلااااوج لمىاتوصااا العااابر اماااا ا
ايصدااح ك،احقيقي،اوايافر اعلس تخد .

ا2
 

1 http://science.howstuffworks.com/hologram.html  http://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_Versatile_Disc 
2 https://www.Mediatechnology/HolographicTouchscreensystem/FormulaDinteractive.html 

 

الهلوجرام ،  منضدة  الهلوجرامى داخل(، لقطة الجسم 33شكل ) 
    للمصممين "دايشى و بانى" ، 

   اليابان -جامعة تويوهاشى   

تفعيل تقنية الهلوجرام على السطح  (، 32شكل ) 
 التفاعلى بإستخدام اشعة الليزر 

 

(، لقطة لنموذج الجسم الهلوجرامى داخل معهد  31شكل ) 
 – (SIMT)التصنيع والتكنولوجيا 

مع توضيح المعدات واألجهزة الخاصة إلنتاج الوحدة  
 الهلوجرامية 

الوحدة الهلوجرافية

المرآة العاكسةالمادة التخزينية

تتداخل 

األشعة

أشعة الليزر

المصدر الضوئى

http://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_Versatile_Disc


20 
 

 
 دراسة حالة : 

 هونج كونج  -" المركز الحيوى" مدينة يو الجامعية  ▪
"Alive Center"  City U University Of Hong Kong 

(ا ا ابتعسدهن،العمتمعي،افىاهونجاكونجانسوذجت ااا2011لعذىاأفتتحاعت ا)اااAlive Center"يرتب اتصسي العس ك العحيوىا"
عتعسيت انحواتطبي اأوج العتفتعلي،اولعترلي العحده اوممتال ايلي العف لغت العترليسي،ا اويض العس ك اممسوع،ام العتقنيت اا

(ا اااKenderdine-Sarahلعتقتعلي،العستطوا اولعتىاصسستابولسط،اف ي ام العرس اتحتاقيتي العسصسس،العسرستاي،ا)اا
اوسنتنتو اتمتا العتقنيت العتفتعلي،العتىاوجد ايلي العمتمر،اومدىافتعليتهتايلي العف لغت العترليسي،اوهىاكتعتتعى:ا

اI DOMEوحدة القبة التفاعلية الصغيرة أواًل: 
 ا اوي تخد اثلث،اأجه  اإسقتطاعلىالعسحتواالع ئي ي،اعلقب،ا احي ااا3تض العمتمر،اوحد اقب،اتفتعلي،اصغي  اتبلغاقط هتانحوا

لع ئي ي،العثلث،اعل طحالعك وىالعنتتم،اع ااإنركت العس أهاعلىاجهتزالإلسقتطا)وحد اااتوعدالعصوا العسم س،ام اتتدلي العسحتوا
ا1لعب وجيكتوا(.اا

ا
 

 

 

 

 

 

 

 MEDIAاDOME وحدة القبة التفاعلية الكبيرة ثانيًا: 
ترداهذهالعقب،الألكب ااا، "اMEDIAا DOMEلعمتمرىابهونجاكونجا"وحد العقب،العتفتعلي،العكبي  اأوامتاتطل اعليهتايلي العح  ا

  ا اوصسستامثبت،اب قفالعقتع،ا)قب،ا12حمست ابتعسقتان،ابتعنستذجالعشبيه اعهتايلي االعمتمرت العرتعسي،العتفتعلي،ا افتبلغاقط هتا
 

1 https://www.ALiVE_VisualizationSystems.html 

                                                                                                                               الهلوجرام  نموذج  إلستخدام متنوعة داخلية لقطات(، 34شكل ) 

 (جبروجيكتور )

  " I DOME   "Alive Centerتفعيل وحدة القبة التفاعلية الصغيرة،  (36شكل ) 
City U 

 

 (أبروجيكتور ) (ببروجيكتور )
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 امرلق،(اأىاي تطعالعس تخد ابتعشرواابتعتفتع اعندالعنظ اإعىاأعلى اوي تخد افىاهذهالعحتع،اجهتزاإسقتطام ويابردس،اأسف
اا(اايقو ابتصحيحالعسمت العضوئىالعسنبر ام اأجه  الإلسقتطالألي ىاعتوعيد (Eye Fish Projector lensمنتصفالعقب،ا

 . ايتعي،ام اأىاتشتتاا ا360صوا امم س،اعلىالع طحالعنصفاك وىاحتىا

 

 

 

 

 

 

ا1
 2    الرسومات التنفيذية لنموذج القبة التفاعلية المعلقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا

 

 

 
1 https://www.ALiVE_VisualizationSystems.html 
2 "Display system for exhibiting panoramic imagery and multimedia content featuring a circularity of action"   

http://www.patent.ipexl.com/US.html 

وحدة  ، مسقط أمامى (37) شكل  
القبة التفاعلية الكبيرة " مدينة يو  

 م 2012 -الجامعية"  
MEDIA DOME-City U 
University Of H.Kong 

إيزومترى  ،   (38شكل ) 
"  لتوضيح الفكرة التصميمية 

MEDIADOME"  " City 
U University Of 

H.Kongا

السطح الداخلى 

للقبة التفاعلية

السطح االخارجى 

للقبة التفاعلية

السطح الداخلى 

للقبة التفاعلية

السطح االخارجى 

للقبة التفاعلية

شاشة العرض
شاشة العرض

شاشة العرض دعامة علوية

دعامة سفلية

جهاز إسقاط 

Projector-eye fish

دعامة للتثبيت

 داخل السقف
مسمار معدنى

بالتة معدنية 

للتثبيت

العرض المرئى 

الداخلى

العرض المرئى

 االخارجى

العرض المرئى

 االخارجى

القبة التفاعلية

Cyber Dome

يوضح لقطات حية لتفاعل الطالب مع القبة  ،  (39) شكل 
 هونج كونج  - م2012 -" مدينة يو الجامعية"   التفاعلية ،

 "MEDIADOME   " City U University Of 
H.Kong (2012) 

( ، منظور أمامى لواجهه  41شكل )
"، مدينة يو  القبة التفاعلية المعلقة

ام ،هونج كونج 2012 -الجامعية 

(أ ) بروجيكتور 

(ى ) بروجيكتور(ج ) بروجيكتور 

(م ) بروجيكتور 

نقل اشارة اإلستقبال

(د ) بروجيكتور
نقل/جهاز تحكم

 الفيديو

السطح الخارجى 

للقبة التفاعلية

(و ) بروجيكتور

السطح الداخلى

للقبة التفاعلية

جهازإسقاط

Projector eye fish

شاشة العرض

شاشة العرض

نقطة تالقى المجال الضوئى

 ألجهزة األسقاط

مجال ضوئى  منبعث   

مجال ضوئى معدل 

مجال ضوئى 

للتشتيت  

دعامة دائرية لترتيب 

أجهزة األسقاط

(ه ) بروجيكتور

دعامة دائرية لترتيب 

أجهزة األسقاط شاشة العرض

دعامة دائرية لترتيب 

أجهزة األسقاط

(ب ) بروجيكتور 

السطح الداخلى

للقبة التفاعلية

دعامة دائرية لترتيب 

أجهزة األسقاط

القبة التفاعلية

Cyber Dome

( ، مسقط أفقى أسفل 40شكل ) 
االقبة التفاعلية المعلقة 
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  PANORAMIC DISPLAY UNITوحدة العرض البانورامى  ثالثًا: 
نحوالإلاتقتءابتعرسلي،العترليسي،اوممت العبح العرلسىاولع رىاإعىاتحويلهتاإعىاعسلي،ايغلبهتالإلثتا اولعتشوي اولعشرواابتعستر،ا ا

 ا ابمتن ااا10ا اولعذىاهبلغاقط ايلئ  العر ااا ا360لعثلثىالألبرتياصس ايلي العمتمر،انسوذجايلئ ىابتنوالمىاعلر اا
مثث لت العستح ك،العستنوع،اولعتىاهت العتحك افيهتايسينت اواي تال ااأواإعىاأعلىاوأسف ابولسط،اجهتزالعتحك العتفتعلىالعختصاا

ابتعطتع ا اوقداسب اتنتوعهتابتعش حالعسفص .ا

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
1 https://www.ALiVE_VisualizationSystems.html 
2 https://www.ALiVE_VisualizationSystems.html 

، )لقطات حية ألنظمة األجهزة  ٤٥شكل ) 
لوحدة العرض البانورامى" مدينة يو 

 Panoramic Display - "الجامعية
Unit, City U University Of 

H.Kong ٢٠١٢كونج هونج ، م 

 

ام ، هونج كونج 2012  -الجامعية" " مدينة يو  لوحدة العرض البانورامىإيزومترى لتوضيح الفكرة التصميمية مسقط أفقي و ،  (42)شكل 
ا

 حية ، لقطات (43)  شكل 
  وحدة مع الطالب لتفاعل
  مدينة"   البانورامى العرض

 ، م2012 -" الجامعية يو
 City Uكونج  هونج

University Of 
H.Kong 

ا
ا

 

  العرض لوحدة  حية ، لقطات (44) شكل
"  الجامعية يو مدينة"  وخارجياً  داخلياً  البانورامى

 Panoramicكونج  هونج ، م2012 -
Display Unit, City U University Of 

H.Kongا
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ا SYSTEMCAVEنظام الكهف  رابعًا: 
ترداتقني،اآعي العكهفام اأوعويت العنظ العتفتعلي،العتىاتطب ايلي العف لغت العدليلي،ابصف،اعتم،اولعف لغت العترليسي،ابصف،اا

تنتوعهتابتعتفصي ا المتابتعن ب،اعنظت اااسب ايتص،ا انظ ل اعب تط،الألنظس،العختص،ابهتابتعسقتان،ابتعتقنيت العتفتعلي،الألي ىاولعتىا
 ا اولحد ات تخد اكأاضي،اتفتعلي،ااا5اxا3ب ايلي اجتمر،اهوابهونجاكونجا افتتكونام اشتشتي اع ااتفتعلىالعكهفالعسطا

ا1 .ولألي ىاحتئطاتفتعلىا اوجهتزاتحك اتفتعلىايتصابتعس تخد ا

ا

ا

ا

 

 

ا

 

 

ا

ا

 

 

 Recommendations and Results                             والتوصيات   النتائج 

ا.العمدهد العوظيفي،الالحتيتجت اومعاومتطلبتت العرص امتغي ل امعاولعتوج الع سسىالعفك اقيويام العدليل العف ل اتح ا -
ا.ااقسي،امنظوم،اإعىاوتحويلهتالعتقليدي،العتصتمي اط قااامنظوم،اتغيي ااإمكتني،اعلىالعقدا اعهتاأنولعهتابسختلفالعتفتعلي،العتقنيت  -
ام اويتحو امر اويترتيشاهتفتع ابدليل ااهتولجدالعحقيقىاإعىاأق  ااُمم  اانسوذجامعاهترتم ا (االعف ل اشتغ )العسُتلقىاأصبح -

ا.العستفتع العسشتاكايوااإعىالعس لق ايواام ايلع 
اايصبحامستا العسرتص  العدليلي،العرستا اممت افىالعسر ف،اعنق امبتك  اتفتعلي،اكوحدل الألبرتيالعثلثي،العر وااإستخدل  -

العستلقىاعندالعرتعي،العدولفعاجتن ااإعىاجدهد اتفتعلي،امستاست اإعىاتهد العتىالعسر ف،اإعىاعلتوص ات لهدافىالعسر زالعولقع
ا.اااظته ي،اامشت ك،ام تح،اف العسم  امعاالعتفتع ابإمكتني،ات سحااحي ا 

ااعلىام تعد اب مميت اإعدلياصوا اف العدليلىالعتصسي اممت اف اوييوعهتالعستقدم،اولعتقنيت العب مميت اظهوااصنتع، -
االإلنمتزاس ع،اعلىاستعد اكستاولعتك لا اولعن خاولعترده العس حاوسهوع،العدق،ام اجدهد امسي ل اأتتحتامستالعتصسي 
 .العوقتاوتوفي 

 
 

1 https://www.ALiVE_VisualizationSystems.html 

مسقط جانبى ( ،  46شكل ) 
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City U University Of 
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 كما يوصي البحث باألتي: 
ام اهوصىاوعذع ا العحدهث،اوالعخصب،العسوضوعت ام اعت ابشك العدليلىالعتصسي اعلىاوتأثي هتالعتفتعلي،العتقنيت اموضو  .1

ا.اولمكتنيتتهتاتطبيقتتهتاف اتكثيفاازيتي العف ل العدليل امعابتطوي اامنهتالالستفتي 
ااعلتصسي امنظوم،اإع اوتحويلهتالعتقليدي،العتصسي امنظوم،اوتطوي ابتر ي ااهوص ا االعر بي،العسنطق،اف اولقرنتايل ام  .2

اعلىالعتغل ابهد اوذع ابستاأستحدثاف اممت العتقنيت العتفتعلي،ااوابطهتالألف لياعلىالعقتئس،العسنظوم،ام ابدال االعمستع 
ا.امبك  ام حل،اف العتقني،اولعترقيدل العصروبت 
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